Regulamin Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo opiekuńczą i realizuje zadania
zawarte w statucie przedszkola.
2. Rodzice są odpowiedzialni za punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka
z przedszkola.
3. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się od poniedziałku do piątku w godz.
7:30 – 8:15.
4. Dzieci należy odbierać do godz. 15.30.
5. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez
rodziców (prawnych opiekunów) bądź upoważnioną (na piśmie) przez nich osobę
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, a więc taką, która może przyjąć
odpowiedzialność prawną.
6. Dziecko powinno regularnie uczęszczać do przedszkola i o ewentualnej przerwie (np.
chorobie dziecka, urlopie rodziców) należy powiadomić placówkę pierwszego dnia.
7. W przypadku choroby nie należy przyprowadzać dziecka do przedszkola.
W przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązują się natychmiast powiadomić
o chorobie dyrektora SOSW. Zabrania się przynoszenia leków.
8. Dziecko przyprowadzone do przedszkola powinno być czyste i schludnie ubrane.
9. Odzież dziecka musi być przystosowana do samodzielnego obsłużenia się.
10. Rodzice są zobowiązani utrzymać stały kontakt z nauczycielem w celu uzgodnienia
metod wychowawczych przedszkola i domu.
11. Obowiązkiem rodziców jest uczęszczanie na zebrania grupowe i zajęcia otwarte.
12. Rodzice maja prawo do:


znajomości planów miesięcznych w oddziale,



znajomości zadań wynikających z planu rocznego, z którym dyrektor SOSW
zobowiązany jest zapoznać rodziców na początku roku szkolnego.



uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju
i wychowania,



wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy SOSW.
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13. Dyrektor SOSW ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola
z następujących przyczyn:


niedostarczenie dokumentów wymaganych do przyjęcia do przedszkola,



brak wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc,



pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest
przedszkole.

14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia
dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy: - rodzice notorycznie
nie przestrzegają regulaminu przedszkola.
15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do
przedszkola.
16. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora SOSW na
piśmie z końcem miesiąca.
17. Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie
podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy
rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
18. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do
prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.
19. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają obowiązkowemu
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia
ponoszą rodzice.
20. Bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w Przedszkolu.
a) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia
bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie
zajęć poza jej terenem.
b) Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na
nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem
wszelkich jego działań.
c) Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci,
a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
d) Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod
względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również
odpowiada nauczyciel.
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e) Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko
z przedszkola.
f) Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki
dorosłych nawet na sekundę.
g) Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas
atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się
dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.
h) Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej
samowolnie, bez powodu i dozoru. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone
opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
i) Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę
dzieci.
j) Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, ingerują w konflikty między dziećmi,
jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel
zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek
i sprzętu, którym bawią się dzieci.
k) Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas sprawowania opieki
nad dziećmi. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych.
Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
l) Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym uczy się dzieci korzystania
z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania
z tego sprzętu.
m) Podczas zajęć zawsze należy przemyśleć organizacyjnie przebieg zabawy pod kątem
bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im
przeciwdziałać.
n) W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim
nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:


zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;



zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;



podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych
pracowników przedszkola);

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. dnia 11 września 2012 roku
uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11/2012
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